Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
Jungmannova 3298/6, 586 01 Jihlava

Vážení rodiče,
otevíráme přípravnou třídu pro děti:
 v posledním roce před zahájením školní docházky
 s odkladem školní docházky.
Přípravná třída je určena pro děti především těch rodičů, kteří si přejí, aby se jejich dítě bezproblémově
začlenilo do vzdělávacího procesu od první třídy základní školy a předešlo se tak případným neúspěšným
začátkům ve školní docházce.

















CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?
Výuka probíhá denně v délce čtyř vyučovacích hodin, tj. od 8:00 do 11:40 hodin, jednou týdně
v délce pěti vyučovacích hodin tj. do 12:35 hodin
Dětem je k dispozici stravování v naší školní jídelně, po dohodě i pobyt ve školní družině, která je
otevřena v době od 6:30 do 15:30 hodin, případně déle dle potřeby rodičů
Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do povinné školní docházky
Děti jsou v péči kvalifikovaného pedagoga
Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje pracovat se žáky individuálně a
plnit tak jejich osobní plány sestavené na základě vyšetření PPP či SPC
Děti mají k dispozici počítačovou učebnu, interaktivní tabule, tělocvičnu, cvičebnu, relaxační
místnosti, snoezelen, dílnu pro výtvarné a pracovní činnosti, sportovní areál, školní pozemek,
informační centrum, školní knihovnu a mnoho nového vybavení školy
Společně s žáky I. stupně se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů atd.
Do školy mohou děti, na základě žádosti rodičů, využívat autobus pro přepravu dětí v rámci města za
doprovodu pedagoga – asistenta pedagoga

JAKÝ JE VÝCHOVNÝ A VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?
Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
Rozumová výchova (rozdělena na oblast jazykovou a komunikativní, oblast matematických představ
a oblast rozvoje poznání)
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní výchova
Tělesná výchova
CO JE TŘEBA UDĚLAT, POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZÁJEM?
Informovat se v Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
Telefon 567 564 441 nebo 731 698 908
www.jungzs.cz

U zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, potřebné doporučenízprávu z příslušného školského poradenského zařízení, žádost o přijetí lze vyzvednout v Základní škole
Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

